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que fóreri lletra morta) consisteix, sintèticament, en que l'elector, una volta es trobi
ben sol a dins d'una cabina que hi haurà en
cada Col·legi electoral, sense ésser vist per
ningú, tancarà a dins d'un sobre ajustat al
model oficial, la candidatura que vulgui votar i deixarà les restants en una caixa de
fusta; i una vegada hagi clos el sobre, el posarà en mans del President de la Mesa el
qual dipositarà el sobre a dins de l'urna.
Es de creure que un règim de democràcia voldrà establir el secret del vot en la
nova llei electoral. La pau i tranquil.litat
dels pobles ho reclamen.
MARTÍ S E U B A S E M B R A D A

La veu augusta del Pontífex
Des de la Ciutat Santa ha parlat el Sumus Pontífex a tot el motí.
La veu autoritzada del Sant Pare de nou plana sobre l'humanitat, agensada per tots els vents portadors
de materialisme i gens propulsora d'espiritualftat.
L'Encíclica de Pius XI ha sigut radiada en trenta
dos idiomes, és tota ella amarada de la caritat de Çrist
que regalima amorals homes, desitjant llur benestar
material i salvació eterna.
Per tal de que els nostres lectors ne tinguin un coneixement cabal, hem procurat el treball de traducció i
adaptació per a nostre periòdic, que exposem a continuació.

Desordre universal.
Es lamenta el Sumus Pontífex dels mals que aneu
infecten a l'humà llinatge, essent-ne l'origen la cobdícia
dels bens terrenals simbolitzats per la fam de l'or que
es la cau«a de tots els mals.
Els partits subversius prenen peu del malestar universal, unint la guerra contra Déu amb la lluita del pa de
cada dia, forcejant desesperadament per a enderrocar
tota Religió.

Perill del ateisme.
L'ateïsme (teoria que vol desconèixer a Déu) s'arreplega de diferents indrets acoblant totes les forces
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possibles per a ofegar l'aiabança harmònica de la criatura al Criador.
La crisi econòmica és fonda, tots ne reben sacudides fins hi tot els més rics; essent-ne la causa el desitg
immodèrat deis bens de la terra, l'egoisme individual i
el nacionalisme exagerat.
EI comunisme promou la guerra contra Déu i organitza el seu descrèdit d'una manera insospitada amb la
propaganda ateïsta per mitjà de l'escola, la premsa, la
radio, el cinema i l'universitat.
Pren confiança el Sant Pare en les promeses divines del triomf final de Déu i de TEsglésia, i amb la gràcia del Sant Esperit contempla el despertar intens de la
vida cristiana i l'Acció Catòlica; però, axis i tot creu
un deure alçar la veu en defensa dels drets de Déu i
del cor humà que descansa en Ell.

Grida als Cristians.
Davant dels malts iinminénts contra la Religió i la
pau social, deuen formar un front únic tots els qui es
glorien de portar el nom de cristians. En qual lluita
s'han d'utilitzar tots els mitjans liegítims i per sobre de
tots ells deu utilitzar-se intensament.

l'Oració.
Doncs allí on hi ha oració i fe en Déu es vencerà
l'impietat i l'ateïsme. Aqueixa pregària incessant tallarà d'arrel l'origen d'aquests mals, portant la ben suspirada pau.
L'oració deu és*ser acompanyada de la penitència
cristiana, tal com fou ensenyada pel Divi Mestre, com
. l'han practicada els Sants i com sent que deu practicarla el poble critià en les grans calamitats. Aquesta penitència restableix l'ordre i porta la pau als cors.

Festa del Sagrat Cor
Per tal de que aqueixa oració i penitència obtinguin màxima eficàcia designa el Sumus Pontífex la diada del Sagrat Cor de Jesús per a unir-nos tots en unitat
d'oració fervent i reparació pels agravis inferiís al Cor
Diví.
Exhorta que sigui aqueix dia de moltes Comunions
en reparació dels ultratges i sacrilegis; que sigui el
Santíssim exposat tot el dia a la pública veneració dels
fidels en totes les esglésies i davant seu la cristianitat
hi exhali queixes pels mals que ens afligeixen, allí hi
confirmin la fe en Jesús, la santedad de l'esparança i
l'ardor de la caritat.
Interposin el valiment poderós de Maria Santíssima, pregrànt pel Sant Pare, pels Bisbes cooperadors
seus en el govern espiritual de les ànimes. Demanin

